NBSK, avd. Asker & Bærum
Velkommen til trekkhundopplæring
Har du lyst til å bruke din berner som trekkhund?
NBSK avd. Asker & Bærum tilbyr en helg med trekkhund-opplæring
for bernere. Det kreves ingen forkunnskaper og opplæringen er
gratis. Opplæringen kjøres i løpet av helgen 2. – 3. april 2022, og
varer ca. 2-3 timer hver dag. Vi kombinerer opplæringen med litt
sosial hygge og servere litt mat og drikke mens vi holder på.
Avd. Asker & Bærum har drevet med trekkhundkjøring i rundt 20 år.
Vi har i alle disse årene hatt en avtale med Bærum kommune der vi
annenhver uke tilbyr hundetrekk for funksjonshemmede barn/
ungdom tilhørende kommunens institusjoner. Dette gjør vi som en del av våre ukentlige
onsdagstreff.
I tillegg har vi i disse årene også vært et fast
innslag på julegateåpningen på Bærums
Verk, der vi tilbyd gratis hundetrekk for
barn, og samler et stort antall bernere.
Tilsvarende har vi de senere årene også blitt
invitert til å delta med hundespann både
sommer og høst på forskjellige
arrangementer på Bærums Verk.
Det betyr at opp gjennom årene har vi lært opp utallige bernere til å drive med trekk, og vi har et
løpende behov for stadig å lære opp flere som kan være med på trekkhundaktivitetene våre.
Deltakelse på denne opplæringen medfører ikke et krav om at du i ettertid må delta på noe av den
organiserte trekkaktiviteten avdelingen tilbyr, men vi ville bli veldig glade om du likevel gjøre det
Opplæringen vil bestå i en kombinasjon av litt teoretisk gjennomgang og praktisk opplæring. Vi
starter med tilvenning med å sele opp hunden, koble på drag, gåing med drag uten belastning,
kjøring med tom vogn, og til slutt kjøring med vogn med person i vognen. Det er viktig at dette gjøres
steg for steg slik at hunden gradvis venner seg til situasjonen og det å ha noe hengende bak seg.
Tore Wilhelmsen og Jon Jerre vil stå for opplæringen, begge har drevet med trekkhunder i en årrekke
i regi av avdelingen. Avdelingen har utstyr, du trenger ikke ta med noe selv, med mindre du har en
god sele hunden din er vant med.
Normalt sier vi at en berner skal være ca. 2 år før den skal trekke med belastning. Men, det er mulig å
gradvis tilvenne hunden til seletøy og trekk uten belastning allerede før den har nådd 2 år. Derfor
ønsker vi også yngre hunder velkommen til opplæringen.
Tid:

Lørdag 2. og søndag 3. april, start kl. 12:00. Varighet ca. 2 – 3 timer hver dag

Sted:

Området bak Gjettum Brannstasjon (Brynsveien 88B, Bærum), detaljert
beskrivelse sendes til påmeldte senere

Påmelding:

Påmelding sendes til: jon.jerre@gmail.com så snart som mulig, og senest innen
25. mars. Oppgi eget navn, mobilnummer, hundens navn og alder

